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UY BAN NHAN DAN CONG  HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TH! XA QUANG TRI JJc 1p  - Tki  do - Hinh phüc 

S6: 3 /BC-UBND Thj xã Quãng 7/, ngày I7-tháng 4 nãm 2020 

BAO CÁO 
TtNH HINH PHAT TRIEN KT-XH G!AI DOiN 20 15-2020, 

BINH HU'ONG GIAI BOiN 2021-2025 VA MQT sO KIEN NGH!, BE XUAT 
(Phyc vy phiên lam vic vái UBND tin/i,) 

K thira và phát huy nhung thành tru dâ dat  dtrc trong nhmg näm qua, 
di.rcc sir quan tam !ânh dao,  chi  dao,  h trq cüa Trung uang, cüa Tinh và sir giip 
d phi hçp hiu qua cüa các s ngành, th xà dã vuçlt qua mci tht'i thách, khó 
khàn, néu cao tinh thin doàn kit, n 1irc phn du, dat  ducic nh&ng kt qua tIch citc 
trên m9i linh vrc, cii th nhu sau: 

I. Kt qua thy'c hin nhim vçi phát triên kinh t xä hi, quc phông an 
ninh giai don 2015-2020 

1. Kinh t tip tiic phát triên 
Kinh tê phát triên khá vOi tc d tang giá trj san xut bInh quân dat 

9,8%/näm (Muc tiêu: 9-10% nám, trong do, thuong rnai - djch v1i - du ljch tip tic 
giU vai trô quan 1r9ng trong phát trin kinh t ci1a th xâ. Trong nhim kS',  thj xâ dã 
xây dirng, ban hành và trin khai thrc hin nhiêu chuong trInh, k hoach, d an d 
dy mnh phát trin TM-DV-DL trên.dja bàn nhu: K hoach  thirc hin Nghj quy& 
s 01-NQ/TU ngày 4/4/2017 cüa Thj üy ye phát triên TM-DV-DL dn nàm 2020, 
tm nhIn den nãm 2030 hang nãm; Danh miic dir an kêu gi du tu giai don 20 18-
2020; D an: "Quy djnh mót s chInh sách khuyê'n khIch phát trie1n TM-DV giai 
doan 2018-2020, d/nh hw&ng dIn nám 2025"; chi dao  xây dirng D an san ph.m du 
Ijch thj xã... Két qua, tong mirc ban 1 hang hoá Va doanh thu djch vçi giai doan 
20 16-2020 tang bInh quân 20,73%!nãm (KH: 20-22%) 

San xut CN-TTCN có mixc tang trithng khá, gop phn tIch circ vào sir phát 
trin kinh t-xã hi và giái quyêt vic lam cüa thj xâ, näm 2015 giá trj san xuât dat 
345 t5' dng, nãm 2020 uâc dat  900 t' dng; bInh quân giai don 2016-2020 tang 
bInh quân 10,76%/nãm (KH: 10-12%). Kt cAu ha thng phiic vJi san xuAt cong 
nghip trng buOc duçyc du tu xây drng. Các ngành ngh có quy mO du tu lirn và 
chim t' trng cao trong co câu san xut cong nghip nhu: Xay xát gao, may mac, 
san xuAt d g& Dâ quy hoach, du tu co s giai doan 1 (23 ha) ha thng ciim cong 
nghip Hái L, dn nay dã có 2 dir an dang triên khai san xuAt tai  ciiin cong 
nghip'. 

Ca cu kinh t nông nghip chuyên djch theo huâng giàm t' trQng trông 
tr9t, tang t' tr9ng chän nuôi, lam nghip và nuôi trng thus' san. D an Tái co cu 
ngành nông nghip thj xä theo huóng nâng cao giá trj san xuât dn näm 2020, djnh 
hthng den näm 2025 duc triên khai thirc hin có kCt qua c the. Dã hinh thành 

'Mi nrn dong gop vào ngân sách nhà ntràc trén 10 t' dng, giái quyt vic Jam cho hon 90 lao dng. 
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duçc mt s mô hInh nông nghip dat  hiu qua kinh t cao nhu': gi6ng sn rn&i ô 

Hài L, An Don; Trang tri 1cm - cá, nông lam kt hc'p (Hâi L)... Giátrj san xut 

Nông - Lam nghip - Thày san giai doan 2016-2020, tang bInh quân 4,9%/nãm 

(KH: 4-6%). 
Xây drng nông thôn mi xã }-lài L dixçc trung chi dao thirc hin, näm 2015 

dã ducic UBND tinh cOng nhn dat  chun, dn närn 2019 theo quy chun mâi, xã 

Hài L dã dat  19/19 tiêu chI, hin nay dang trng bu'c cüng c và nâng cao chAt 

luqng các tiêu chI dã dat  du'gc. 
Cong tác quán l, diu hành ngân sách, thrc hành ti.t kirn, chng lang phi 

di vào nn np, darn bào di1ng quy djnh cüa pháp lut. Dã b6 trI hcip 1 các khoãn 

chi, Co cAu chi co bàn dáp trig các nhu cAu chi thumng xuyên và gop phAn tIch c1rc 

cho dAu tu phát trin, xoá dói giâm nghèo, thirc hin các chrnrng trinh dr an ci'la thj 

xä. Tng thu ngân sách nhà nuâc trên dja bàn giai don 20 16-2020 là 400 t' dng, 
tang bInh quân 12,46%/näm (KH: 10-11°,6) trong do: thu thu, phi và l phi tang 
7,33%/näm, thu thu tin sr diing dAt gAn 200 t' dng/k hoach 46,7 t5' dng. 

A A A A A A • A - . A 
2. Vic huy dyng nguon von dau tu' ket cau h tang kinh te - xa hi, nhat 

là kt cAu h tAng do thj dt kt qua quan trQng, rö net: Tng ngun vn dAu tu 

toàn xâ hi giai doan 2016-2020 uóc dat  1.610 t' dng. Ngun vn dAu tu thrc 

hin tr ngân sách nhà nuóc giai doan 20 16-2020 phân cAp cho thj xä quàn 1 và 
lam chü du tu khoâng 441 t' dng, trong do: Ngun ngân sách tinh h trcm trçrc 

tip (Bao gó'm cá vó'n ODA): 141 t' dng, ngun phân cAp thj xã can d&: 300 t' 

dng. Ngoài ra, tir 2016 dn nay, thj xãdã kêu gçi dAu tu các cong trinh tir ngun 
xã hi hóa vOi vn huy dng ctuqc 57 t' dng. Theo dO, dã trin khai nhiu dij an 

mi nhu: Dir an nâng cAp h thng du'ng giao thông dO thj; Co s ha tAng khu do 

thj mâi VO Thj Sáu (giai doan 1, 2); Nâng cAp co s vt chAt 6 truô'ng h9c; Tirng 
buâc hInh thành và rn rng thông gian do thj, gop phAn tich crc trong vic tao 

qu dAt xây dirng nhà a, thu hi.'it dan Cu', tao dng 1irc thiic dAy phát trin kinh ta... 

Trong nhüng nãm qua, Tinh và các sâ ngành dä quan tam dAu tu Va du'a vào 

si:r dimg nhiu cong trInh bAng ngun v6n Trung uo'ng, Tinh: Tuyn tránh QL1A 

doan qua thj xâ Quãng Trj, tinh Quâng Trj (hgng iiiyc. cdu Thành d và thtô'ng 

dc'n); Kè chng xói Ia bm song Thach Han - thu viic xä Hãi L; Khu Tái djnh cu 

BAng - Cay Tram; Nâng cAp Quc 1 1A; Thâm nhra du'&ng TrAn Hung Dao  và 

xây dimg nut giao TrAn Hung Dao-Quc  l 1A; Nâng cAp dung L Thai T& 

Duing Nguyn Trài (m& r3ng, thám nhy'a niIt du&ng, thoát nu'ó'c, các cáu trén 

tuyé'n...), du&ng NgO Quyn; Nâng cAp rritt dung, h thing thoát nuOc du?ng Hai 
Ba Trung; dung TrAn BInh Tr9ng; Din trang trI các tuyn duanh chInh ('cu 

Thành Ca, cau Thgch Han, Quc lç JA, dwàng Trán Hung Dçio, dwô'ng Ngó 

Quyn, throng L Thai Ta,). Net ni bt trong nhirn kS' qua là huy dng nhiu 

ngun van, nhiu cOng trinh xây dirng vói quy rnO ló'n, lam cho din mao  do thj 

khang trang, rô net hon. 



n 

3. Quy hoch, quãn I do th gn vói xãy dtyng vã chillh trang do thj dn 
di vào nn np; quãn 1 tãi nguyen và bão v môi trubng duqc quan tim có 
hiu qua: Cong tác quy hoch duçic quan tam và triên khai. Ben canh tiêp  tVc  to 
chCrc thirc hin các quy hoach  dã &rçc UBND tinh phê duyt nhu: Quy hoch tong 
th phát trin KT-XH thj xã dn nm 2020, Quy hoach chung xây thing thj xã dn 
nãm 2030; Quy hotch sr dung dt thj x giai don 2011-2020, thj xã dã trién khai 
1p vâ t chirc phê duyt các quy hoach phân khu chrc näng nhu: Khu dO thj Vô 
Th Sáu, phixông An Don, Khu dO thj Bc du&ng Nguyn Träi, quy hoch phân khu 
Phixing 1... 1am cci sâ cho vic quy hoach  phát triên các khu dan cu, do thi mri 
(k/rn do thj mói Vô Thj Sáu, k/rn dO thj mái Bäc Nguyen Trdi). Ph& hcp Cong ty cô 
phn Tp doàn Thai BInh Di.rcing xây dmg Quy hoach phân khu t' 1 1/2000 khu 
virc phii cn Thânh C Quãng Trj và cOng viên Hoà BInh. 

Vic xây drng tuyn ph van rninh dO thj btthc du dat  dixçc nh€tng kt qua 

nht djnh. Cong tác chinh trang do thj g.n vOi du tir h thng kt cu ha tng kinh 
t-xâ hi hurng tOi dat  các tiêu chI do thj l°ai  111 dã dat  diic nhng kt qua quan 
tr9ng, lam thay di b mat, cãnh quan do thj, gop phn tIch circ vào vic phát trin 
kinh t - xã hi cüa thi xã2. 

Quy hoch, k hoach  sfr diing dt thxcc thrc hin khá t&. COng tác t chi:rc 
trin khai thirc hin quy hoach  k  hoach  sir diing dt kjp thri, dung quy djnh. Vic 
khai thác, si:r ding tài nguyen, khoáng san; giao dt, cho thuê dt tliirc hin dung 

quy djnh cüa pháp 1ut. D tp trung chin chinh tInh trng chim dtt rrng. Rà 
soát vã kjp thi dê xut UBND tinh thu hè.i dat thng cüa cOng ty TNII-ll-J 1 TV Lam 

nghip Triu Hãi dé h trI cho nhân dan Hâi L san xut; dê xuât thu hi các din 
tIch dt cüa các cci quan, doanh nghip s1r diing khOng hiu qua bàn giao cho thi xâ 

dê quy hoach  phát triên do thj, sr diing vào mi1c dIch phát triên thi.rong mi-djch 
vçi3. COng tác quãn 1 nhà nuóc v mOi tru&ng ngày câng thrcic chi tr9ng, t' 1 thu 
gom rác thai tai  04 phung du dat  100%, tip t11c dy rnanh  t l thu gom rác tai 
xã Hài L (hin nay dã dat  70%). 

4. Diu hành tio chuyn bin tIch cuyc Iinh virc VH-XH, thtjc hin tt 
các chinh sách an sinh xã hçui: H thng thit chê van hóa, th thao ti thj den cci 
si duçc quan tam dIu tu t& ngun von ngân sách và vOn xâ hi hóa4. Phong trâo 
"Toàn dan doàn kt xây dirng d&i sng van hóa" gn vói vic nãng cao cht luçrng 
d an Thj xa din hInh van hóa. T chtrc thành cOng nhiu sir kin chInh trj, hoat 
dng van hóa, th thao, 1 hi dc s.c: L k' nirn 210 nàm Ly sO Quâng Trj, 30 

2 Dn nm 2020, thj xâ Quãng Tn dat 47/59 tiêu chun do th loal III vOi 66,5/100 dim,täng 10 tiêu chun; 9,95 
dim so vi nm 2015. 

Hoàn thành ho sq trInh IJBND tinh, Sâ TNMT xem xét thu hM dat cOa 4 ckm vl (HTX duOng sOng Triu Phong, 
Tram ThCiy van (cii), Khu dat Luong thi,rc Tniu Hal cü (giai do?n 2), Ki Ot Th Oy cü), dn nay UBND tinh d ban hãnh 
quyt djnh thu h6i 02 khu dat: HTX Dtrong sOng Triu Phong vã KiOt Thi Oy d giao da phuung quán 1'. 

' Hu h& can khu pM, than dêu cO trung tarn sinh hot cong dng. CO 22/23 lang, khu pM cO Nhà van hOa hoOc nol 
sinh hot c6 djnh. Nhiêu co quan, don vi cO các thiêt ché the thao. COc phtrng, xa déu có cliCm sinh ho?t ngoài trOi. 
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nàm !p  1ti thj xa Quáng Trj và don nhn huân chuung lao dng hang nhãt (1n 2) 

âã to niém tin, phn khôi trong các tng lop nhân dan; Chuong trinh Dêrn Hoa 

dáng tn an các anh hung liét s9 trên song Thach Han qua 05 nãm thirc hin dã 

mang Iai  kêt qua thiêt thirc, trâ thánh hoat dng l hi cách mng, tn an mang net 
dc trung cOa thi, xä; Chuang trInh Tuyn ph di b) NgO Quyn buOc d.0 &rçlc to 
chüc thành công, thu hOt dông dão ngi.thi dan trong và ngoài thj xã hrning rng, 
tharn gia, gop phn vào sir khói dng du ljch cüa dja phuang. 

Giáo dçic dào tio phát triM câ chiM rng và chiM sâu. Chit li.rcrng dy va 
h9c ducic nãng cao i tht cã các 4 hoc, bc h9c. T' 1 h9c sinh giói và h9c sinh 

dat giãi trong các k' thi ngày càng tang. Ca s vt chit, trang thit bj dixgc d.0 tr, 

xây dirng theo huâng chun hóa, hin dai  bOa, 100% tnthng h9c kiên c cao thng 

dáp 1rng nhu cu h9c tap.  Co 5/5 phuO'ng, xa dt chun phô cp giáo dic mâm non 

cho trê 5 tui; ph cp giáo diic tiM h9c dat  mtrc d 3 và xóa mu chü dat  mirc d 

2; PCGD THCS mrc d 3; có 5/5 phuing, xã duc cong nhn dat chun ph cp 

bc trung h9c; di.r kiM cuM näm CO 12/12 TruO'ng h9c dat  chun Quc gia, dat  t' l 

100% (1 Tnthng dang dé ngh cOng nhân). 
Thirc hin t& cOng tác quãn l nba nuâc v y t, dn s, phân d.0 dat  các chi 

tiêu theo k hoach. Quan tam lam tt cong tác an sinh xä hi, chi trá kp th?yi dy 
dO ch d di vOi nguäi CO công, dM tu'çlng bâo trçf x.à hi; day manh hiu qua 

cong tác giãm nghèo, t' l h nghèo tr 4,56% nam 2016 dà giâm xuMg cOn 1,82% 

cui nàm 2019; Hang näm giãi quy& vic lam rnó'i cho gân 380 lao dng, trong dO: 

Xuât khâu lao dng 50 ngu0i/nãm (riêng nãrn 2019 thirc hin 70 ngixi). Thu nhp 

birth quân du nguxi nãrn 2020 ixâc dat  60 triu dng (k hoach 50-55 triu). 

5. Cong tác xây dung chInh quyM, cal each hành chInh 

Chi dao  triM khai thirc hin dMg b các giái pháp d nâng cao hiu 1irc, 

hiu qua b may chmnh quyOn: thirc hin nghiêm tOe quy ch lam vic, nâng cao 

nãng 1rc iành dao,  quán l, diM hành; dy manh cOng tác cãi cách hành chInh; 

thrc hin t& vic tuyM diing, sir diing và quán 1 di ngü can b, cOng chuc; Kin 

toàn, sp xp can b) lãnh dao  mt s dan vj theo chO trirang Nghj quyêt s 18-

NQ/TW và Nghi,  quyêt so 19-NQ/TW. Thirc hin sap nhp các dan vj sir nghip và 

Tri.thng hpc theo l trInh, darn bâo hoat dng hiu qua. Thirc hin vic sp xêp, to 

chuc iai kim ph, thOn trên dja bàn (giám 4 khu phó, thón). Giãi quyêt lao dng 

hgp dng dam bão theo h trlrih k hoach d ra, không có dan thu khiM nai, khiki 

kiên. 
TriM khai thirc hin Chuang trInh t&ig th CCHC thj xã giai don 2016-

2020, k hoach hang närn và dat duc nh&ng kêt qua nhât djnh. Cãi cách thO tic 

hành chInh, áp dmg cong ngh thông tin trong cOng tác cãi cách hành chInh; Nâng 
cao chat hrçing djch vii hânh chinh cOng và hoat dng cüa di ngO can b, cOng 

chuc, viên chuc; Duy trI và nãng cao các chi sé (PCI, PAPI...) d taomOi tru&ng 
thun li thu hut các nguM hrc cho du tu phát triM; Chi dao  thrc hin co ch mt 
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ci:ra, rnt cüa lien thông, mt cra din ti'r ngày càng hiu qua, chi s Mscore câi 
thin rö ret. Trin khai dua 100% thu t1c hành chInh vào thirc hin ti b phn tip 
nhn và trã kt qua thj xa. Nãm 2019: chi s hài lông và rt hài lông cao (99%); T 
lé h so sm hon, dung hçn dt 99,7%, các trithng hçip tr hçn thrçc chi dao  xin lii. 
Triên khai mg ding chü k so dôi v9i 100% co quan, don vj trirc thuc. Kêt qua 
chi s cãi cách hành chInh cüa thj xä Co chuyên bin tIch crc, näm 2018, 2019 xp 
1oii t&, dung trong tp 3 huyn, thj, thành phô. 

6. Quc phông, an ninli duQ'c gliF vfrng, darn bão on dn1i chInh tn và 
trt tir an toàn xã hi. Phát huy sirc manh  tong hcip cüa h thông chInh trj, tang 
cithng khM dai  doàn kt toàn dan trong xây drng the trn quc phOng toàn dan gn 
vri th trn an ninh nhân dan ngày càng vüng chãc. Lam t& cong tác tuyên quân 
hang nãm. Hoàn chinh quy hoach the trn khu virc phOng thu. Cong tác huân 
luyn, din tap, hi thi hôi thao, phông chng thiên tai tim kim ciru nan  thirc hin 
dam bão k hoach. T chOc thành cong din ttp khu virc phông thU thj xã näm 
2018 chi do hoàn thành tot din tp chiên dâu phOng thu cho các phuing, xä. Ban 
hành và trin khai D an trang bj cong cii cong ci h trçY cho 1rc hrcrng vu trang thj 
xâ giai don 2020-2024. Triên khai d an camera an ninh. COng tác d.0 tranh 
phOng chng ti phm v trot tir xã hi và các t nan  xa hi dirgc tang cung. 

Tom iqi, qua trInh thyc hin diu hành phát trié'n KT-XH vâi sic quyét tam 
cao trong chi dgo diu hành, tInh hInh KT-XH, QPAN thj xii dii dqt nhing ke't qua 

no'i bat và toàn diên trên tá't cO các linh vu'c, nMt là 18/18 chi tiêu KTXH Ca nhiçm 
kj> dgt và vucrt kê' hogch d ra. Kinh tl tiê tic phát triJn khá, thu nhp bInh quán 
dcu ngzthi vuttt Ice' hoach, cOng tác xzc tii'n du tw thcc hin cO hiu qua, nhiu 
cOng trInh dir an du tic hoàn tliành lam cho bç$ mat do thj, nOng thOn cO nhiu dO'i 
thay rô net. Linh vyv van hóa - xii h3i dip tiec phàt trié'n và di vào chiu sâu, cO 
nhku dié'm nhin, chInh sách an sinh xii hi dupc quaii tam. Cong tác CCHC dii cO 
nhiu tiê'n bó, dat kIt qua r6 net, xé'p loçii tO't, nhiu niirn lin dgt tp 3 khO'i huyn, 
thj xii, thành phó'. TInh hlnh an ninh chInh trj, trt tic an roan xii hói trCn dia bàn 
giu vung va In d/nh. Ni bç5 doàn kit, Nhán dan dcng thuán, ngà,v càng tin tzcOng 
vào s linh dqo cia cá'p iy, qudn lj diu han/i cza ChInh quyn các clp. 

Tuy nhiên, ben canh nhng k& qua dat  dtxac, vn con mt sO han  ché, khó 

khän: 
- Kinh th phát triên v&i t& d khá, nhi.rng chat lucing tang truâng va näng 

lrc canh  tranh con han  ch, vic kêu goi các dir an du tu vào dja bàn con khó 

khän, Chi.ra tao  buàc dot phá v& phát trin du Ijch, djch v, kt ni vOi các dja 

phixong d phát trin con han  ch. San phm du ljch cOn nghèo nan, kinh t hqp tác 
cOn cm chirng, nâng sut cay trng vt nuôi ch.t krng san phm nOng nghip cOn 
thp. Thu ngân sách trén dja ban con khó khän, thiéu n djnh. 
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- Ca sâ h? tng duçic du tu song vn con thiu, chua dng bô, chua dáp crng 
yêu câu phát trin hin tti Va Iâu dài. Không gian do th con bó hçp, cOng tác quy 

hoch có mt chua dáp rng nhu câu phát trin cüa da phuang. 
- Nép sOng van hóa, van minh dO thj chuyên bin chm. Mt so thit chê 

chua duçc dâu tu, chat h.rçing dào to ngh con thtp. 
- Tinh hInh ti phrn, t nn xâ hi, ma tiy cOn nhiêu tiêm an, nguy Co gia 

tang, din bin ph'rc tap. 

II. Kt qua tlurc hin Thông báo kt 1un s 67 và 48 cüa UBND tinli 
Trong nhirn kS'  201 5-2020, thl x Quàng Trj nhn duqc sir quan tam, giüp 

dä cüa Tinh üy, HDND, UBND tinh Va các s ngành cap tinh; BTV Tinh üy dâ có 
phiên lam vic v1i BTV Thj Oy nàrn 2018 và dã có Thông báo kt 1uin s 333-

TB/lU ngày 4/12/2017 v kt 1un ci:ia BTV Tinh üy ti bui lam vic vi BTV 

Thj üy ngày 17/11/20 17; Dc bit, TJBND tinh rat quan tarn thung xuyên, t.p the 
lath do UBND tinh dã lam vic trirc tiêp vi !ãnh d?o  thj xã 02 lan vào näm 2016 

và 2017 d cho nhiu ' kiên v nh&ng quyt sách 16n dnh hi.râng quan tr9ng phát 

trin KTXH cho thj xã, dng thai xem xét giãi quyt nhrng kin nghj, d xut ciia 
dja phucing; Theo do, tinh d ban hành 02 Thông báo: Thông báo s 67/TB-UBND 
ngày 14/4/2016 v kêt 1un ca Chü tjch UBND tinh Nguyen Di'rc ChInh trong 
vic giãi quyêt rnt sO kin nghj d xut cüa UBND thj xã vi 15 ni dung; Thông 
báo s 48/TB-UBND ngày 27/4/2017 v kt lun cüa Phó chü tjch UBND tinh Ha 

S9 Dng trong vic giâi quyt mt s kin nghj dt xut cCia UBND thj xa voi 9 ni 

dung. Ngoâi ra, lânh dao  UBND tinh và các sâ ngành CO nhiêu phiên lam vic vâi 

lãnh dto IJBND thi xä. 
Trên ca sâ chi d?o  và kêt 1un cüa Tinh üy, UBND tinh, lành do thj xã 

Quàng Trj xác drih dày là sr ixu ái d.c bit cOa lAnh dao  Tinh, sO ngành, nên dã 

tp trung chi dao,  chü dng phi hgp vOi cãc sO ngành d triên khai th?c hin 

nghiêm t11c và hiêu qua các ni dung, chInh nh 4y KTXH, QPAN nhim kS'  qua 

dã dat  dt.rgc nhiu kt qua dc bit quan tr9ng, gop phn vào thirc hin thing 1çi 

Ngh quyt Dai  hi Dâng bt lan thO VI dã d ra. 

(Kern theo danh myc ké't qua thyr hin). 

III. Dnh hu'óng nhim vi phát trin KT-XH, giai don 2020-2025 
1. Mt so chuo'ng trInh, dy an tr9ng diem 
1.1. U'u tiên d.0 tu kt cAu ha thng phát trin du lch. 
1.2. T.p trung huy dng rnçi ngun 1rc d nâng cp h thng ha tang dO thj, 

chO tr9ng dir an thoát nuOc và xü l n'sO'c thai (giai doan  2). 

1.3. Tip nic hoàn thin kt cu ha thng Ciim cong nghip Hái L. 
. 

2. M9t so khau dçt pha 
2.1. COng tác can b. 
2.2. Dâu tu co sO h tang gän vOi mO rng khOng gian do thj. 
2.3. Xây dirng np sing van rninh do thj. 
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2.4. Phát trin du lich. 
A •A A 3. Mçt so nhiçm vtl  trçng tam 

3.1. Tip tic dy mnh phát trin Throng mi - Djch vçi, tr9ng tam là phát 
triên Du lich. 

3.2. Nghiên c1ru, d xutt 1p d an d& nghj cp trên m rng dja giOi hành 
chInh thj xa. Lam t& cong tác quy hoach  và quãn l quy hoach.  Tiêp tiic huy dng 
các ngun hrc d du tr xây dirng kt cu h tang kinh t-xâ hi gAn vi ma rng 
không gian do thj. 

3.3. Nâng cao chat lucTng dào tto ngun nhân hrc; phát trin y t cong  dng, 
chU dng phông, ch6ng djch bnh; giàm nghèo bn vthig gn vôi bào dam an sinh 
xã hi. Xây dirng rnOi trung van hóa, van minh dO thj. Quán 1 và khai thác hçip 
l ngun tài nguyen. Thirc hin t& cOng tác bâo v mOi trlx&ng, phOng, chng thiên 
tai, üng phó vai biên di khI h.u. 

3.4. Nâng cao nãng hrc lãnh do và src chiên dãu cia các to chirc dãng, xây 
dirng h thng chInh trj trong sach,  vmg mmnh; xây drng chmnh quyn kin tto - 
hem chInh - hành dng - phic viii; dy mnh cái each hãnh chIrih; xây dirng di 
ngü can b ngang tm nhim v1; nâng cao ch& hrqng cong tác dan van. 

3.5. Tang cuang tiêm 1irc quOc phông - an ninh; giQ \'€tng an ninh chInh trj, 
trât tr an toàn xã hôi. 

4. Nhim vii, giãi pháp chü yêu 
4.1. TIp trung du tu' 1)hát  trin kink t 
4.1.1. T.p trung phát triên manh  thuang  mai  - djch vii vã tio buac dtt phá 

trong phát trin du ljch T chrc dánh giá và tip tlic thirc hin có hiu qua Nghj 
quyt cüa Thj üy v phát trin Thuang mi - Djch vIi - Du ljch giai don 2020 - 
2025. Quy hoach  tao qu9 dt dê kêu gpi d.0 tu phát triêri thi.rong m.i, djch vi. 
Khai thác lçi th dO thj trung tarn phIa Narn cüa tinh d thüc d.y Thuang mai - 
Djch vi - Du ljch dt müc tang trlxâng cao, bn vüng; to bixac dt phá trong phát 
trin du !jch. Thirc hin Co hiu qua cOng tác xOc tin, quàng bá, lien doanh, hen 
kt; kêu gci dâu ti.r xây drng trung tam thircrng mai,  siêu thj, khách sn d?t  tiêu 
chun 3 sao 24 trâ len. Xây dirng thj xã trâ thành dja dim t chirc trang tr9ng, chu 
dáo, có thuang hiu các sr kin chInh tij, ljch s1r, van hóa, xã hi, huóng t&i xây 
dirng thj xâ tr& thành do th Hôa bInh. Huy dng ngun Iirc du tu khu quy hoch 
"Trung tam Thành C và v1ng phii can, COng vien Hôa bInh". Thirc hin Dê an 
phát trin các san ph.m du lch thj xa vai dim nhn là khai thác có hiu qua các di 
tIch ljch sCr, van hóa trên dja bàn và khu vçrc lan can. Du ti.r xây dirng bn xc du 
ljch thj xâ. Dy rnanh lien kt, h'p tác vâi các dan vj, dja phuang khác d phát 
trin du ljch. 

4.1.2. Dy rnanh phát trién COng nghip - Xây drng Tp trung day manh 
phát tritn COng nghip - Tiêu thu cOng nghip trên ca sa khai thác các ngành cong 
nghip có lcri the, nhu ch bin luang thirc, thirc phm, ch bin g&.. Cüng c, 
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phát trin các co si san xuAt cong nghip h trq; nâng cao näng lirc san xuãt, chat 
hrcng san phâm cüa các c sâ gn vói khai thác, sCr diing ngun nguyen lieu ti dla 
phixang và các vng phii can.  Xây dirng mô hInh lien kêt gifla các co s san xuât 
vi các Ca s cung 1mg, thu mua nguyen lieu. U'u tiên du tu hoãn thin kêt cu h 
tng, h thông xr l' cht thai, nuOc thai tai  các c1irn cong nghip, nht là Ciirn 
cong nghip Hâi L. Tip tic kéu gi dâu tu, phan du có It nht 5 dir an có quy 
mô khá Rn du tir vào Cim cong nghip Hãi L. 

4.1.3. Phàt trin nông nghip phü hcip vâi xu huó'ng do thi hóa; xây dirng xã 
Hái L tim cn vói nông thôn rni kiéu inu Day manh  tái ca cAu ngãnh nông 
nghip. Phát trin nông nghip bn vüng theo hithng san xuât hang hóa, có giá trj 
cao. IYng ding rnnh me khoa h9c cong ngh vào san xut vâ trong ch bin nông 
san; áp diing quy trInh san xut hru ca, thIch irng vói bin di khI hu, nâng cao 
giá trj gia tang. Khai thác hiu qua tim nãng dt dai, lao dng d phát trin cay an 
qua, cay dixcic lieu, trng boa. Thu hat các nguôn ltrc d.0 tu phát triên nông 
nghip; dy mnh hInh thành chui lien k& trong san xut và tiêu thii san phârn. 
Thrc hin t& Chuong trInh mi phuông, xa mi san phâm (OCOP). Tang cung 
cong tác bão v ri:irng vâ nâng cao hiu qua kinh t r1rng, trng thng thâm canh có 
chüng chi FSC. Sir ding hiu qua dt thng dã ducic chuyên dOi sang dat san XUtt 

nOng nghip (trông cay an qua, cay duçc lieu...). Tip tijc huy dng mi nguôn 11rc 
d duy tn v&ng chc và nâng cao chit lugng các tiCu chI nông thôn rni; trin khai 
xây dirng vun mu, khu dan cu kiu mu, tirn cn tiêu chI xâ nOng thôn mâi kiu 
mâu. 

4.1.4. Xây drng kt câu ha tAng k9 thu.t do thj dng b theo tiêu chI do thj 
1oi III DAy mnh huy dng và si'r dicing hiu qua các ngun hrc d dAu tu phát 
trin; dAu tu tp trung, có tr9ng dim gAn vói chinh tnang do thj, xây dirng thj xã 
dat các tiéu chI do thi loai III, tao dirn nhAn kin trüc. Trin khai rnt so cong 
trInh, dir an trong dirn: H thông thoát nuc vã xü l nuc thai (giai doan  2); dr 

an nâng cAp h thing dung giao thông do thj (giai don 2); khu do thj mi VO Thi 
Sáu (giai doan 3), khu do thj rnâi BAc Nguyn Trâi; Nba van hóa trung tam; ca sâ 
4t chAt tmng h9c; kè chng xói kc b6 song Vinh Djnh,... TiCp tic thirc hin cong 
tác xä hi hOa dAu tu trong các lTnh virë: van boa - xa hi, khoa h9c - cong ngh, 
bào v môi tru?Jng. Thirc hin t& cong tác giãi phóng mtt bang các cong trInh, dir 
an trên dia bàn. 

4.1.5. Day inanh và nang cao chAt 1ung cong tác quy hoach và quân l' quy 
hoach, quãn l do thj, xây dirng do thj van minh; quãn 1, sr ding hp 1, hiu qua 
ngun tài nguyen và bâo v rnOi trung T chüc râ soát quy hoach chung, quy 
hoch phân khu và các quy hoach clii tit d bô sung, diu chinh phà hp. Nâng 
cao hiu lrc, hiu qua quãn l quy hoch, quan 12  kin tric và tr.t tir xây dirng do 
thj. Nghiên ciru, xay dirng D an, d xuAt cAp cO thAm quyn ma rng dja giâi 
hành chInh và k.hOng gian do thj thj xã. Trinh phe duyt D an "Xâydirng thj xa 
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dat tiêu chi do thj 1oi III vão nãm 2025, djnh hixOng dn näm 2030" dê triên khai 
thirc hin. Tip c d.0 tu Ca so ha tng gn vOi chinh trang do thj, xây dirng do thj 
thông minh. Tang cithng cOng tác kim tra, rà soát vic quãn 1, sir ding dt dai 
theo quy djnh cüa pháp luât. Kin nghi thu hôi dt cüa t chOc, cá nhân s1r ding 
không dung miic dIch, kern hiu qua. Quãn 1' t& tãi nguyen, khoáng san, dat dai. 

4.1.6. Nâng cao nàng ltic san xut kinh doanh cüa thành phãn kinh tê tp th& 
kinh t tu nhân T chrc thirc hin các chInh sách h trçi phát triin doanh nghip, 
khOi nghip doanh nghip. I-IuOng dn, h trg các doanh nghip dâo tao  nhãn 1rc, 
di mOi trang thit bj, nãng 1irc quán trj doanh nghip; xây dirng thuang hiu, 
quáng bá san phm, dãng k bão h nhãn mac san ph.m, mO rtng th truông. Thirc 
hin tot các cci chê, chInh sách dê d.y manh  phát trin kinh t ax nhãn, kinh t tp 
th; tip tic di mOi, nâng cao chit li.rcing hoat dng c1ia các hcp tác xâ. Xây dirng 
mi lien kit, h9p tác phát trin giira kinh t hçp tác xâ vOi các thành phtn kinh t 

khác d nâng cao iiäng hrc cong ngh và giãi quy& các vn ct thj tru0ng cho nông 
nghip. Nâng cao cht lixçmg hoat  dng cüa Hi doanh nghip, Câu lac  b ntr 
doanh nghip. 

4.2. Chü trQng phát trin sir nghip van hóa - xã hi 
4.2.1. Phát triên sir nghip van hóa - thông tin, the diic - th thao Nâng cao 

cht hiçmg các hoat dng van hóa thông tin, the diic - th thao. Di mOi vã to chüc 
t& các hoat  dng 1 hi. Nãng cao ch.t hxç'ng Dêrn hoa dãng tn an các anh hung, 

lit s5, Tuyn ph6 di b thàith san phrn du ljch mang tInh dc trung cua thj xã. 
Báo tn, tOn tao  và phát huy các giá trj van hóa truyn thng, khai thác có hiu qua 
các di tIch lj.ch s1r, các thit ch van hóa tam linh trên dja bàn. Sang tao  các giá trj 
van hOa phiic vy nhu cu dOi sng van hóa tinh thn cüa xã hi. Nâng cao cht 
h.rng phong trào "Toàn dan doàn kt xây dirng dOi sng van hOa" gn vOi thirc 
hin cuc vn dng "Toàn dan doàn kt xãy dirng nông thOn mOi, dO thj van 
minh", phong trào xây dirng phuOng, khu ph chuAn van minh do thj. Chü tr9ng 
tuyên truyn, giáo dyc nâng cao thirc, hInh thành np sng van minh do thj. L 
k' nirn 50 nàm sir kin 81 ngày dêm bào v Thành CO Quãng Trj nàm 1972; t 
chOc thành cong Dai  hi The diic th thao 1n thi VIII näm 2021 vã các s1r kin 
khác. Dn nãm 2025, cO 50% thu ph dat  chuân van minh dO thj; 50% thôn dat  khu 
dan cu kiu mu. D6i mOi và nâng cao chat 1ung cOng tác thông tin, tuyen truyn, 
phiic vy kjp thai nhim vy chInh trj cüa dja phuang. 

4.2.2. Phát trin toãn din sir nghip giáo dye - dào tao  Gir vüng và phát 
huy kt qua dä dt duc trong giáo dc và dào tao.  Nâng cao chit lung giáo diic 
toàn din và mQi nh9n. Chü tr9ng giáo dyc van hóa, do due, k näng sOng, ngoai 
ngü, tin h9c 0 các cp h9c. Trin khai thirc hin t& chuang trInh giáo dye pM 
thông rnOi; duy trI h9c 2 bMi tren ngày di v&i bc tiu h9c và tin t0i h9c 2 
bMi/ngay di vOi bc trung h9c Co sO. Duy trI, nâng cao kt qua pM cp giáo dye, 
huOng dn xây dirng trir&ng ch.t lu9'ng cao; nãng ti 1, mc d, truOng dat  kim 
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djnh chAt 1u9'ng và dt chuAn qu6c gia; phAn dAu dat  phô c.p giáo diic bc trung 
h9c truio nãm 2023, Tip tt.lc trin khai thc hin có hiu qua D an "Giáo dic 
husng nghip vâ djnh hi.róng phãn 1ung h9c sinh trong giáo diic ph thông giai 
doan 2018 - 2025" cüa ChInh phil Tip tuc sAp xp, dào tao,  bi di.rO'ng nghip v1i 

cho di ngü giáo viên, can b quân I'. Tang cung dAu tu co s vt chAt, trang 
thiêt bj day h9c theo hung chuAn hóa, dng bô, dam bâo các diu kin dy h9c d 
dáp irng yêu cAu di inOi chuong trInh giáo dic phô thông. 

4.2.3. Day manh  ing diing khoa h9c cong ngh trong thai di cách rnng 
cong nghip 4.0. DAy manh irng dirng, chuyn giao các tin b k9 thut nhäm thüc 
dAy phát trin kinh t - xã hOi,  háo v môi trwng. Trin khai iirng ditng rnanh  me 

cOng ngh thông tin trong cong tác Iânh do, diu hành, trong thirc thi cong v1t cüa 

can b, cong chüc, viên chüc. Nâng t' 1 cung cAp djch v11 cong mc d 3, mirc 

4 a mt s thu tic hãnh chInh. T' I huy dng vào nhà tré dat  70-75%, mAu giáo: 

trên 98%. Dn näm 2025, có 25% s truang nâng müc d chuAn; phát triên them 1-
2 tri.rà'ng mAm non ngoài cOng l.p. Trin khai thrc hin dê an "Xây drng mô hInh 
do th thông rninh tinh Quáng Trj giai don 20 18-2023, tAm nhIn dn 2030". 

4.2.4. Thirc hin có hiu qua các chInh sách nguèi có cong và an sinh xã hi. 
Phát buy sirc manh  cüa h thng chInh trj, huy dng các ngun hrc cüa toàn xã hi 

trong vic thi7rc hin các chInh sách déi vài ngu'i có cong và bào dam an sinh xã 
hi. Thrc hin kjp thai, dAy dü ch d uu dãi và huy dng xã hi hóa d tip tiic 
cái thin dai sng vt chAt, tinh thAn cho ngu'ii có công, phAn dAu rnirc sng gia 
dlnh nguai có cOng bAng hoic cao hcm müc sng trung bInh cüa dan Cu trên dja 

bàn. Chãm soc tu b, nâng cAp Nghia trang 1it sT và các cong trInh ghi danh, tithng 
nim các anh hiing lit sT. Pbi hçp thirc hin tM cong tác tim kirn, quy t.p hài ct 
lit si và xác djnh thông tin lit sL Tmg buac tang t' 1 ngithi nOng dan, lao dng 
trong khu vrc phi chinh thirc tham gia báo him xâ hi tir nguyen. 

4.2.5. Nâng cao chAt hxqng chãrn soc süc khOe nhân dan và cong tác dan s& 
gia dinh, tré em Thirc hin có hiu qua cOng tác quàn l2  nhà nuâc v y t và an 

toàn thirc phAm. Tao môi trirang binh dAng, thun igi dôi vâi các ca sâ y tê cong 
1p và tu nhân trong vic khám, ch&a bnh. Tang cuang O'ng diing cong ngh thông 
tin trong cOng tác khám chüa bnh, giám djnh báo him y t& xét nghirn, khám, 

chtra bnh ti'i xa; trin khai so sirc khOe din tcr cho trng ngu'ai dan. Tao  vic lam 

mai cho 350- 400 lao dngInäm, trong do xuAt khAu lao dng 70 nguôi/nàm; Hang 
nãm giâm h nghèo tr 10-15 h. Dn näm 2025, t5' 1 lao dng qua dào tao  80-

85%, trong 40: có bang cap chüng chi: 40-45%. Dn nãm 2025, hrc luqng lao dng 
trong d tui tham gia BHXH dat  t' 1 khoãng 35%. Tang bt.rac nâng cao chAt 

lirgng dan s. Xây dipg  gia dInh Am no, bInh dAng, hnh phOc. 

4.3. Dam bão quc phong - an ninh, giU vung n dnh chInh trj và trt tir 

an toàn xã hi Tip t1ic lânh do, chi do thirc hin cO hiu qua các chü truGng, 
chInh sách cüa Dáng, Nba nuâc, các nghj quyt, chi th cüa cAp trén v quc 
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phông, an ninh. Th?c hin nghiêm n1c quy djnh v bi duong kiên thirc quôc 
phông, an ninh cho các d& tu'çing; xay d1rng hrc lucmg quân sir, cong an vrng 

m?nh toàn din, nâng cao cht hxçng phi hçp. Tip tic quy hoich và tirng bróc 
xy drng các cOng trInh quân sir trong cn ci.r chin dâu, can cü hau  phuong. To 
chüc t& din tip khu virc phông thü, phông, chng thiên tai và tim kim c1ru nmn. 
Thirc hin t& chInh sách hu phucrng quân dci, cong tác tuyên quãn hang nàm. Gir 
v&ng an nirih chinh trj và trtt nr an toàn xä hi trong mci tmnh hung. Tp trung 
phông, chng các loai  ti phm, không d hInh thành ti phtm Co tt cht'rc; kim 
ch và day lüi t nn cä bc, tti pham str diing cong nght cao, ma tOy, không d 
ma tOy xâm nhp h9c di.thng; ngãn ng0a "tin diing den". 

IV. Kin ngh, d xut: Vol djnh hiiOng xây dirng thj xâ Quãng Trj tr& 
thành trung tam kinh th - van hóa - du Ijch phIa Nam cOa tinh, trên Co sO igi th cCia 
dja phi.rcing là khu virc trung tam lien kt viing vOi hai huyn Hâi Lang, Triu 
Phong. (Thih vyc thwcrng mgi, djch vu, du lich, y ti, giáo dic...) d phát trin 
KTXH, dam bào QPAN, kt ni ding b các vOng khác trong tinh; Nhm t?o  diu 
kin d dja phtxo'ng thrc hin nhUiìg nhiêm vi trên và hoàn thành các mic tiêu, 
nhim vi giai doan 202 1-2025, UBND thj xä kInh kiên nghj và dé xut mt s ni 
dung sau: 

A. Các cong trInh chuyn tip 
1. Dir On Nâng cp du'ông giao thông do thj thi xä (giai doçin 1,) 
Dr an Nâng cAp h thng thrOng giao thông do thj thj xã Quãng Trj (iai 

ä'ogn 1,) dä thrc HDND tinh Quãng Trj thông qua ti Nghj quyCt sO 440/NQ-
HDND ngày 27/10/20 16 vOi tOng müc dâu tLr 119,8 t' dng, trong do: Ngân sách 
tinh h try: 30 t' dng. Tuy nhiên, dn nay k hoch chi m&i b trI diic 19 t' 
dng (con 11 t5.' chu'a ha trI theo chi triw'ng du tw dã duc phê duyt,). 

D dAy nhanh tin d trin khai thirc hin dr an, tOng buOc hoàn thin kt 
cAu h tAng do thj, kInh d nghj UBND tinh, SO Kê hoch - Dâu tu tinh uu tiên bô 
trI so von cOn thiu 11 t' ding trong nam 2020 (tO ngun cOa các cong trInh khác 

không giài ngân ht hoc các ngun vn khac). Dng thOi quan tam, xem xét tang 

mOe t' 1 b trI vn tO ngun ngân sách tinh h t1V cho dir an tO 30 t' len 50 ti', 
dng thOi dua vão k hoach dâu tu giai don 2021-2025 là 20 t ding. 

2. Cong trInh TruO'ng THPT Nguyen Hu 
Cong trinh Tn.rOng THPT Nguyn Hu (ca 2 giai dogn) có tang murc dAu Ui 

30 t' dng. Ngun vn dAu tu do Ip doàn Báo Vit tâi trV 15 t dông và huy 
dng các ngu&i h trçY khác. Theo yêu cAu cOa Nhà tài tIV,  cong trInh phái th chOc 
khOnh thành nhân djp khai giáng näm h9c rnOi 20 19-2020 (ngày 5/9/2019). Den 
nay, cOng trinh dâ thi cong hoàn thành dira vào sO ding. 

CAn cO Nghj quyt so 23/2018/NQ-HDND ngày 28/12/20 18 cOa HDND tinh 
Quáng Trj, UBND tinh dA có Quyt djnh so 3140/QD-UBND ngãy 28/12/2018 v 
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vic sir diing ngun di,r phông ngân sách dja phuong trong k hoch dâu tu cong 
trung h?n  giai  doan  20 16-2020, trong do b6 trI 4.154 triu dng cho UBND thj xã 
Quáng Trj dê h trçl du Ui xây dirng Trung THPT Nguyn Hu (chién'z 14% tOng 
mcddutir). 

Tai Quyt djnh s 3536/QD-UBND ngày 20/12/2019 cüa UBND tinh ye 
vic phân b kc hoch vn dtu tu phát trin tlr ngun vn ngãn sách do tinh quân 
1' nàm 2020, th.I s vn b trI cho cOng trInh là 2.15 4 triu dông (côn thiêu 2 t> 
dng so vO'i Quylt djnh so' 3140/QD- UBND ngày 28/12/2018). Ngày 16/3/2020, S 
K hoch - Du tu tinh có van bàn s 365/SKH-KGVX, trong do sê d xut cp có 
thm quyn xem xét, b6 trI s vn cOn thiu 2 t3,' d1ng trong k ho?ch du Ui cong 
giai do.n 202 1-2025. 

VI 4y, kInh d nghj UBND tinh, S Ké hoch - Du tir tinh uu tiên bô tn so 
vn cOn thiu 2 dng trong närn 2020 (tir ngun cUa các cong trInh khác không 

giãi ngân ht hoIc ngun vn khac) hoc k hoich du tts cOng 202 1-2025. 
B. V dâu tu mIt s cong trInh rnói giai doin 2021-2025 
1. Du an nâng cp h thng giao thông do thj ('giai doçrn 2): Bao gôm 

nâng cp xây dirng mi h thng giao thông, h tMng din chiu sang, thoát 
ni.rOc... 

Dir an nâng c.p h th&ig giao thông do thj (giai don 1) do khâ näng ngun 
vn, nên chi 1p dir an rnt s h?ng  miic nhu: Nâng cp mt dtr&ng, thoát nixc, 

din chiu sang i mt s tuyn dung. Hin nay, vn cOn. nhiu tuyn thr&ng khác 
chua dugc du tis dông b (náng cd'p mçt duàng, diçn chié'u sang, h thdng thoOt 
nu&c...); Vic tip tic triên khai dr an giai do?n 2 gop phân dê thj xã dit mt s 
tiêu chun cOa dO thj 1oi III vào nãm 2025, nhAt là du tu dng b h thng thoát 
nithc rnua dC khäc phiic tInh trng ngp üng din rng nhu hin nay. Tng m1rc 
du tix dir kin 150 t) dng. D nghj b trI ngun vn Trung uang, Tinh h try, 
giai do?n 202 1-2025. 

2. Buàng VO Van Kit ('nO'i tuye'n tránh Quóc l5 JA vOl di tIch Quóc gia 
dc bit Thành Cd QuOng Trf) 

Hin tai,  Dir an "Tuyên thrOng tránh Quôc 1 1A doan  qua thj xä Quãng Trj" 
dã và dang dixcc hoàn thin, dua vào sfr diing. Cong trinh dã gop phân cai thin 
cánh quan rnôi tru&ng do thj, tao  dng lc phát trin kinh t xä hOi,  dc bit là khu 
vrc phIa Dông thj xä Quáng Trj. Vic du tu xây dçrng tuyn VO Van Kit sê gop 

phn hin thirc hóa d an Quy hoach chung thj xã Quãng Trj, trong do có djnh 
huOng quan trQng là ma rng khOng gian dO th phát trin v hithng dông, tOng 
bithc hoàn thin rnng.1uai giao thông do thj, kt ni vOi tuyn tránh Quc 1 1A, 
mO rng cüa ngO phIa Nam, giOp kt nôi nguOi dan khu virc lan cn cong nhu các 
huyn, tinh khác vào trung tam thj xã, d.c bit là di tIch Qu& gia dc bit Thãnh 
C Quäng Trj và rnt s cOng trInh có nghia tam linh khác. Tong rn1rc dâu Ui 

kin 80 t d1ng (UBND tinh dd cO vOn bOn sO' 881/UBND-CN ngOy 06/3/2020, ye 
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vic d nghj h6 trq kinh phi ngw3n vicçft thu ngán sách TW nàm 2019 dé thc hin, 
nhung dn nay chwa ducc bá trI,). D nghj UBND tinh tip tiic d xut thrc hin 
narn 2020, hoäc b trI ngun vn Trüng izcrng, Tinh h trçY, giai don 2021-2025. 

3. Dt.r an Co sô ha tang ciim cong nghip Hal L, thj xã Quing Trj 
Ciirn cong nghip Hãi L duçrc UBND tinh thành 1p  theo Quyt djnh so 

2774/QD-UBND ngày 21/12/2011 và phé duyt quy hoach chi tiêt 1/500 t?i  Quyêt 
djnh s 242/QD-UBND ngày 16/02/2012 vói din tIch 49 ha. Ctm cong nghip di 
vào hot dng tfi näm 2016 nhixng co sâ ha tang thiêt yêu nh'ir: Hê thó'ng thu gom 
và xt 1 nw5c thai tp trung; Dw&ng bao /cet nô'i vol ththng dan sinh, hç thong 
thoOt nuàc mat; Din chiê'u sang... chua duçic du tu xây dirng do ngun lirc dja 
phi.wng qua khó khän. Cr tn thôn TIch Ti..r&ng, xã Hái l ('d/a phutrng cO cym cong 
nghip) dã nhiu In có kin gay gt v nguy ca gay ô nhim môi trumg do co 
sâ ha thng ciim cong nghip chua dam báo theo yêu cAu. 

D dáp 1mg vic xây clçrng Co sâ ha tng thit yu clim cong nghip Hài L, 
ngoài vic giài quy& vn d brc xüc trén, vic tip tiic dAu tu hng rniic san nn d 
có m.t b.ng kêu gi dâu tu (da san nn 15,6/23 ha giai don 1), cn ngun vn 
tirnng di ion là 62 t dng. Lien quan nguOn vOn dâu tu xây dimng, UBND tinh dâ 
Co Thông báo s 67/TB-UBND ngày 14/4/2016 v k& 1utn clia Chü tjch IJBND 
tinh Nguyn Dlrc ChInh tai  buôi lam vic vOi UBND thi xâ Quáng Trj, trong do 
dng ' h tr vn xay dirng Co sO h tng cInn cong nghip Hái L nhung den nay 
chua có ngun vn d b trI. 

VOi v tn CCN nm tucing di gn khu dan cu Va nhà thO La yang, nên cn 
quan tam dc bit ye cong tác phOng, ng1ma 0 nhirn mOi tni.rOng; d giâi quyt vn 
d bCrc thiêt trên, kInh dé nghj UBND tinh cho phép l.p Báo cáo d xut chü 
truong du tu Di.r an: "Co sà ha tcng cym cOng nghip Hái Lé, thf xâ Quáng Trj" 
tü nguin vn du tu cong trung han  202 1-2025 ngân sách trung uong ho trV theo 
lTnh vtrc, ngãnh duçc Trung i.xcxng h trq tai  Quy& djnh cUa ThO tl.r&ng ChInh phü 
v ban hành nguyen tic, tiêu chi và djnh mlrc phân b vn du tu cong ngun vn 
ngân sách nhà nuOc hotc t1m ngun vn ngân sách tinh giai doan 2021 -2025. 

4. Di an xãy drng Nhà Van hóa trung tam thj xã 
D xây drng thj xT Quâng Trj xlrng dáng là trung tam kinh t - van hóa - du 

ljch phIa Nam cüa tinh, thlic dy kinh th trên dja bàn thj xa nói riêng, khu virc phIa 
Nam cüa tinh nói chung ngãy càng phát trin thI vic du tu xây dirng các thit ch 
van hOa - th thao, trong do cO cOng trInh: Nhâ van hóa trung tarn thj xã là vO cling 
cp thik Cong trInh nay a dugc B truOng B Kê hoch - Dâu tu dông dua vào 
k hoach d.0 tu trung h?n  cüa tinh Quâng Trj giai doan 20 16-2020. 

Tai phién lam vic vOi LJBNID tinh ngây 05/4/20 16, UBND th xa d xuAt và 
báo cáo UBND tinh ni dung nay, vOi tng dir toán khoâng 47 t dng; Theo do, 
tai Thông báo s 67/TB-UBND ngày 14/4/2016 kin kt 1un cüa ChU tjch 
UBND tinh Quâng Trj Nguyn DIre Chmnh, UBND tinh dã dng h trg môt phn 
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kinh phI d t1iirc hiên, giao Sà KH&DT nghiên thu, thârn djnh dê xuât UBND tinh. 
KInh d nghj JJBND tinh quan tarn, h trçi kinh phI giai doan 2021-2025. 

5. H thng thu gom, thoát ntthc và chng ngp 1iit trung tam thi xa 
Là dja phxang thuäng xuyên bj ânh huâng cüa thiên tai, lii hit, ben canh  do 

tc d do thj hóa ngày càng tang, trong khi v.n d quy hoch phát trién do thj cOn 
nay sinh nhiu vAn d bAt cap, dn dn tInh trng ngâp sâu trong các khu vrc trung 
tam khi CO mua bão xãy ra là nguy CG rat lan. 

Hin nay, vic thoát nuàc mua cüa khu virc do thj trung tam 'tz phia Táy 

Quc /6 IA tr& xung) dêu qua kênh tiêu thoát nuOc chung tr nhiên nãm gira khu 

vuc trung tarn thj xa. Hang nãm, dja phuang dã rà soát, xr l' truOc mat; Tuy 

nhiên, do ngun von cOn nhiCu khó khãn nên dn nay khu vrc thoát ni.rc trung 
tam thj xA chixa diiçyc dAu tu, ãnh liuOng ion dn môi trithng sinh hoat cOa ngtthi 
dan. 

Dc bit là khu vrc thj xã có di tIch qu6c gia dc bit Thành C nm phIa 
h liru cong trInh thüy °lçii Narn Thach Han thng xuyên có nguy CG ngp i:ing cao 

khi cong trInh xâ lü, uy hip trIrc tip dn tInh manh,  tài san và các cong trInh ha 

tAng trén dja bàn. 
Vâi dlnh  huâng  tao  'lá phi xanh" cho khu virc trung tam do thj, trng buàc 

chinh trang do thj theo huOng xanh, sach,  dp; dic bit, thI vic dAu tu xây dirng h 
thng thu gorn, thoát nuc và chng ngp hit cCing vi h tMng bO kè dithng giao 

thông, din chiu sang.., a khu virc nay së gOp phAn djnh hithng dOng chãy, diu 
ti& thoát nu'ác, chng ngp liit nhAt là vào mOa rnua lü, giOp ngiiäi dan n djnh d?i 

song. Tong mrc dâu Ui di kiên 50 t dng. (UBND tinh dc có van ban so 

879/UBND-CN ngày 06/3/2020, gii Bç, ngành Trung utrng xe,n xét bó trI nguón 

van,). D nghj UBND tinh tip tuc d xuAt thrc hin näm 2020, hoc bô tn ngun 

vn Trung uang, Tinh h trg, giai doan 202 1-2025. 

6. H thng thu gorn, xli I ntró'c thai (giai dogn 2) 

Dir an thoát rnróc và xir i' nuóc thai sir dung ngun von ODA vói tng rnirc 

dAu tu han 189 t' dng dâ hoàn thành vic dAu tu' giai doan  1, dáp üng nhu cAu 

thoát nthc và x1r l nrâc thai cUa các h gia dInh a vi tn I "int tin,,) cUa mt s 

tuyn duang. Tram x1r l' 5000rn3/ngày dêm dã dAu tu, nhung hin nay thirc t 

cOng suAt chi dat  khoáng 1.000 m3/ngày dêm, dat  20% cong suât nhà may, chua 

phát huy ht hiu qua cOa nhà may. Do dr an giai doan 1 kinh phi han ch& nen dn 
nay chua th trin khai dAu tu các h thng d thu gom nuac thai cho các h & vj 

trI I (& mt s6 tuyn du&ng) và vj trI 2, 3 vào h thng xir ! nuOc thai chung. 

VI 4y, can phãi tiêp tçic triên khai giai doan 2 d thu gorn nuOc thai các h 
cOn lai trên, gop phAn vào viC giãm thiu 0 nhirn rnôi truông, phát huy ht hiu 

qua cOng suAt Tram  xi~ l', vira dáp 1rng tiêu chuAn: T lç  ntcó'c thai do thj duçic xz 

1j dt tiêu chudn k9 thut. Tng m&c dAu tu dir kin 150 t ding. D& nghj UBND 
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tinh d xut ngun vn ODA hoc b trI ngun vn Trung inrng, Tinh h trq, giai 
doan 202 1-2025. 

7. Du an du ttr xãy dçrng Kè chông xói 1ô bô song Vinh Dlnh  - Khu vljc 
Ba Bn 

Khu v1rc Ba Bn thuôc Khu ph 5, Phuô'ng 2, thj xã Quâng 'Frj nm yen 
song Vinh Dlnh,  phIa dix&i cng xà lu An Tiêin nên hang närn bj ânh hithng lu 1iit, 
gay xói Ri nng, ânh hung giao thông di lai,  dttt dai, nhà c1ra vã de d9a tInh mng 
khoãng 80 h dan khu v1rc nay, vói tng kinh phi khoâng 30 t dng. 

Lien quan ni dung kin nghj nay, t?i  Thông báo s 48/TB-UBND ngày 
27/4/2017 v ké't lun cia Phó hz tjcli UBND tinh Ha S9 Dng, UBND thj xâ dã 
chü dng khâo sat, lam vic vOi Si NN&PTNT tinh và các ngành lien quan 
tham mini. Tháng 3 nãm 2020 UBND tinh dä Co Ti trInh gui các b ngành Trung 
uong xem xét, h trçl. 

Tuy nhiên, dn nay vn chtia b trI ngun vn thrc hin, vi 4y UBND thj 
xã. D nghj UBND tinh tip tçlc d xu.t thirc hin nàm 2020, hoc b trI ngun vén 
Trung uang, Tinh h trçy, giai doan  202 1-2025. 

8. Bàn tu m& rng throng vào trung tam Phu*ng An DOn (BzcJz Dng,) 

Hin nay, dithng vào trung tam Phithng An Don (dwàng Bgch Dng) dang 
di.rçic du tix xây dmg vài chiu rng mt duOng chi 3.,5m, do khà nãng ngun vn 
nên mt duäng hçp không dam báo an toàn giao thông và phát triên vOng. Theo 
quy hoach  dâ duqc phC duyt thI chiu rng durng là 20,5 m ('rnt dw&ng 10,5 rn, 
via he môi ben 5 ni). Day là trllc giao thông chInh cüa phumg An Don, dng thôi 
phic vii cho cã xa Triu Thuçing vn chuyn g6, nguyen lieu, hang hOa di lai rt 
Rim; M.t khác theo quy hoach  dthng HOng Vi.rang nôi dài là dim cuôi nm & b& 
Tây song Thach Han thI vic m& rng thr&ng Bach  Ding sê gop phn tao  diêu kin 
thun lçii cho vic di lai  và phát trin KT-XH khOng chi cho ngithi dan Phu&ng An 
Don, ma câ nhiThg ngu&i dan cOa huyn Triu Phong cüng nhtr khu virc khác, nen 
vic m& rng dam báo lông du&ng 10,5m và vTa he là c.n thit. Tng mirc du ti.r 
dir kin 30 t dng. D nghj b6 trI ngun vn Trung u'cing, Tinh h trçi, giai doan 
2021-2025. 

9. Kè bO song Thch Han don tir cu Thich Han dn Chq Quãng Tr 
kêt hqp chinh trang do thj 

V&i chiu dài b& song tü cu Thch Han di qua trung tam thj xâ dn xA 
Triu Thành g.n 2 km, nhrng chi mói xây dgrrig kè & khu vçrc trung tam thj xa 
khoãng 1 km; doan  ti'i cu Thach Han dn Chci Quâng Trj gn 1 km chua dirge du 
ti.r xây dxng, gay ành hu&ng môi tri.r&ng và m quan do thi ('cdii Thçch Han nhIn v 
vphIaNam bàsóngdê'n cdu Thành Co) 

D tao  dim nhn 2 b& sOng Thach Han doan  tir cAu Thach Han dn c.0 
Thành C6 thI vic dAu tu dng b h thông kè, duO'ng giao thông k& hgp vôi chinh 
trang do thj don tir cu Thach Han dn Chg Quãng Trj là ht sirc c.n thi& 'phIi 
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hç.rp quy hogch chung cza thi xâ là lá'y dông song lain tryc phát trié'n chIn/i,). Khi 

cong trInh hoàn thành, sê hInh thành va phát trin djch v1i, du ljch; dông th?ii Se 

gop phn tao ra không gian xanh và chinh trang h mt do thj. Tong mi'rc du tu dir 
kiên 20 t dng. Dé nghj b trI ngun v6n Trung uong, Tinh ho trç, giai doan 
202 1-2025. 

10. Kênh tiêu thoát nuóc Khu ph 3, PIitrông An Don (lien k vài khu 

vyvphát trién dO tlij Bc Thành cO',). 
Do khu virc Khu ph 3, Phuèng An Don có cao trInh thAp hon nhiu so vOi 

Quc l 1A và Khu virc phát triên do thj Bc Thành C nên thisäng xuyên bj ng.p 
üng khi có rntxa 1n xáy ra; Day là rnt trong nhüng nguyen nhân chü yu phát sinh 

kin nghj giUa nguOi dan vói Cong ty CPDT Sài Gôn. D giài quy& lâu dài vic 
chng üng cho khu virc nay thI phái du ti.r h thng kênh thoát ing có chiu dài 
khoãng 930 rn (dQc theo ranh giOi da't cia COng ty CO phcn Dcu tu' Sal GOji dá ra 

sOng Thçch Han) vOi tng mtirc dAu tu khoáng 5 t dông (ThOng bOo ké't lun sO 

646-TB/TU ngày 28/7/2014 cia Tin/i iy QuOng Trf). D nghj b trI ngun vn 

Tinh h trç, giai don 202 1-2025. 

11. Dâu ttr co s& vt cht mt so Truông hyc 
Hin nay, trén dja bàn thj xã chi mi có cp h9c Tiéu h9c mOi day hçc 2 

buôi/ngày, con cp h9c THCS chi m6i day  h9c 1 buôi/ngày. Vâi 1 trinh tr näm 

2020 - 2021 tr& di, së áp ding chu'ang trInh giáo diic ph6 thông rnâi, trong do CO 

yêu cu là t cht'rc dy Va hçc 2 bui/ngày cho btc h9c: Tiu h9c&Trung h9c CY 

s&, Trung h9c co si. VI 4y, ben cnh vic t chi:rc, sap xêp !i Trung lap h9c d 

duy trI, nâng müc d chuin thI phài tip t1ic dtu tir xây drng mâi các phông hçc 

chirc näng, khu bàn tri1 cüa các Truang trên dja bàn. Tang müc d.0 tu dir kin 

khoàng 25 t dng. Dê nghj b trI ngun vn Tinh h trg, giai doan 202 1-2025. 

12. Nãng cap, cãi tio co s& vt chit mt s Trirn Y té phuO'ng, xã 

Trong thOi gian qua. do nhiu nguyen nhân nén vic b tn vn dé nâng cp, 

cãi tao  co sa vt cht mt s Tram  Y t phung, xã chua duqc quan tam dOng mirc 

(thô'i diJm ha tn vn gan nhdt cho thj xâ QuOng Tn là närn 2011 chO vic du tu 

xOy dyng: Trgm Y té' xâ Hal L. Hin nay, rnt s hang miic: Mái lqp, nn, san 

vthn, cng, tithng rào... cOa các Tram  Y t dä bj xung cp, hu hOng. Diu dO ãnh 

hithng nhiu dn cong tác khám chra bnh cüa các Tram y t. Vi v.y, kInh d nghj 
Tinh bô trI von trong giai doan 202 1-2025 dé tniên khai nâng cap cãi tao  3 Tram Y 

t: xa Hâi L, Phuang 1, Phirông 3, Phuang An Don và xây dirng mai Tram Y tê 
Phthng 2 vói tong müc du tu 7 t dng. 

13. Du an co s& h ting khu nông nghip chat tuçng cao & Hãi L 
Vai dnh huó'ng phát triên nông nghip theo hirO'ng Crng diing cong ngh cao, 

hlnh thành chui lien kt d nâng cao giá trj tren don vj din tIch, thj xâ dâ quy 
hoach, bé tn mt khu virc vói quy mô khoãng 8-10 ha. Tuy nhiên, h th6ng ha tAng 

dn khu quy hoach  nay chua duc dAu tu. VI v.y, kInh d nghj IJBND tinh quan 
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tam h trçl d du ttx h thng h tng (du&ng giao thông, din) dn khu quy hoach 
v6i s tin 5 t dng, giai doan  202 1-2025. 

14. Tang ngun h tro, b sung tü ngun Trung uong ho trq có dla  chi 
D thçrc hiên thrçc mic tiêu xây dirng thj xa Quãng Trj dat  do thj l°aj  III, 

cn có mt ngun ire kha lan, khM hiçmg cong vic cn phãi thirc hin rat nhiêu. 
VI vây, cn phãi huy dông tng hçip nhiu ngun hrc dé tirng buót du ti..r nâng cap 
ca s0 ha t.ng, chinh trang do thi, phát trin san xut, nâng cao chat Ii.rçmg dai song 
van hóa, dan cix... VI vây, kInh d nghj UBND tinh, Sà Tài chInh tInh xem xét h 
trçi thj xâ khoân kiith phi tü ngun Trung uang h trq có dja chi vâi mic 10 t 
dngJnã m. 

15. Diii' an dâu tu du'ông giao thông phyc vy phát trin tIm nghip 
Hiên nay, dt lam nghip thj xã có han 4.660 ha, d dâu tix phát triên kinh té 

rirng thI vic du tix giao thông là cp thik TOng mtrc du tu 10 t dng. D nghj 
bô trI nguôn vOn Trung ixang, Tinh h trç, giai don 202 1-2025. 

16. Xem xét tiêu chI dc thà trong phiIn b nguin lye 
- Ben canh  vic h trçY, i.ru tiên thj xâ trong xiic tin, kêu gi du ti.r vào thj 

xâ, kInh d nghj lãnh dao  tinh xem xét bô sung tiêu chI (1jC thu trong phân b6 
ngun vn dâu tix cQng nhu các ngun lirc khàc cho thj xâ. 

- Thirc hin chü trirong chuyn di dat trit sâ a mt tin, ixu tiên dt phát 
trin thuang mai  djch vii, UBND thj xâ dâ và dang trInh UBND tinh du giá 01 s 

tri1 sa gn lin quyn sir diing dt. Sau khi du giá các tri sâ, UBND thj xâ së trin 
khai các cOng trmnh, dir an gop phn chinh trang dO thj. Vi 4y, d có ngun kinh 
phi thirc hin, ngoài phn kinh phI thj xà di.rçic huâng theo quy djnh, kInh d nghj 
UBND tinh, Sâ Tài chInh xem xét, phn cOn lai  ttir vic dâu giá tài san dê thj xã bô 
sung nguôn 1irc phc vii phát triOn KT - XI-I cüa dja phuang. 

17. Diu chmnh quy hoich Hung vtrong ni dài den dirô'ng La yang 
Hin nay, quy hoach du&ng Hung Vuang n6i dài dim cuôi trên dja bàn thj 

tr.n Ai Tr. Dê darn báo giao thông lien két, phát trin vüng. KInh dê nghj UBND 
tinh, Sâ GTVT tinh diu chinh b sung quy hoach dithng Hñng Vuang nM dài qua 

thj xà Quãng Trj (gn ciim Cong nghip Hãi L), nhà thâ Lavang và dim cui 
giao Quc I 1A (doan ngã tu La yang - Hài Thucing). 

18. Bô sung thr?ing diu ni vol cao tc Cam Lô - La SoOn kt ni vào 
tuyên du?rng cüa th xã 

Hin nay, tuyn duang tCs trung tam thj xa len khu tp kêt bâi rae dâ di.rcic 
du tir bng be tong xi mang, mt duäng 6rn. Duqc biM dir kiên thiêt kê tuyn 
duang cao the Cam L - La San sê kt ni giao không dng rnrc vâi tuyn ththng 
trên. 

Nhäm kCt nôi giao thông dOi ngoi cüa thj xA vai cao the Cam L - La San 

d phát trin Du ljch, nht là phiic vii du khách v Thành C, dng thai dam báo 
giám tái luu luqng phuang tin giao thông khi hang huong v dir các 1 hi tai 
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Lavang. VI vy, UBND th xâ kInh d nghj UBND tinh, Sâ GTVT tinh kiên nghj 
B GTVT b sung du ni dng mirc duông be tong hin hu cüa thj xã vào 
dithng cao t& Cam LO - La Son. 

19. B sung dir an Lramp d du tu' xãy dirng mt sO dithng & xä Hãi L 
Xã Hãi L phn d.0 duy trI, nâng cao ch& lixqng các tiêu chI xây dirng Nông 

thôn rnâi. Trong nhOng näm qua, &rcc sr quan tam du tLr nhiu hang mI1c co s& 
h thng, trong do có các tuyn thrO'ng giao thông; tuy nhiên các tuyn. dis?:ing phic 
vi dan sinh, chua dam báo an toàn giao thông, vi 4y clura dáp 1rng nhu cu chinh 
trang h mat nông thôn, mt s tuyn dung ckrc d.t ten chira duc be tOng hoc 
nhira bOa. UBND tinh dã cO Ta trInh gcri B GTVT ye bô sung von dir phOng cOa 

dir an Lramp di v&i tuyn ththng: Din Biên Phii, Nguyn Hoàng, Mtc Dinh Chi,. 

VI v.y, UBND thj xã kInh d nghj UBND tinh, Sä GTVT tinh tip tc quan 
tam d xut dê sm thirc hiên. 

20. Thu tu' dr an be tOng hóa tuyn trCn kênh xä Hãi L 
Xi Hâi L là xa nông thôn mâi, tuy nhiCn, hin nay mt s tuyn diRing 

ch..ra diiçic du tir dtng b, ánh huing dn nhu cu di lai,  sinh hoit cOa nhân dan 
và vic xay dirng cUng c các tiêu chI nông thôn mdi, dng thai dáp 1rng là tuyn 
diiâng huyt mach  trên dja bàn dam bào phtic vv hxu thông khi Co thiên tai xây ra. 
KInh d nghj UBND tinh, S NN&PTNT quan tam b trI kinh phi tr nguôn phOng 
chng thiên tai, TKCN hoc các ngun khác cho dja phu'ong thirc hin dâu tu dir 

an be tong hóa tuyn trên kCnh xâ Häi L vói chiu dài 6km, tng kinh phi 12 t5 
dong. 

C. V mo rng dja giói hanh chInh 
KInh d nghj UBND tinh xem xét, dng giao Si Ni vçi tinh chü trI, phtM 

hçip vcri thj xã Quâng Trj 1p D an ma rông dja giai hành chInh thj xã Quàng Trj 

giai doan 202 1-2025 d phO hqp v6i chü truong chung cCia Trung uong vã sir phát 
trin cüa dja phuang. 

D.Vnãngcpdôth1oti III 

Nghj quyt 02-NQ/TU ngày 04/11/2016 cüa Tinh Uy Quàng Trj, ye phát 
trin do thj tinh Quàng Trj giai doan 2016-2021, dnh huang dn näm 2025 dâ xac 
dirih muc tiêu th xã Quáng Trj dat  do thj loi III vào närn 2025, Ké hoach 
795/KH-UBND ngày 07/3/2017 cOa UBND tinh Quãng Trj, ye triên khai thirc hin 
Nghj quyt 02-NQ/TU cüa Tinh üy, thj xa Quãng Tr.j dâ tp trung chi do, diu 
hành phn d.0 xãy dirng dat  chun do thj loai  III. Mc dü dugc xác djnh là trung 
tam kinh t - van hOa - du !jch phIa Nam cüa tinh Quãng Trj, nhung den nay kt 

cu h thng do thj thj xâ chira diroc d.0 tu dOng mirc, nhiu chi tiéu chira dat  theo 
tiéu chI; Dé giiip dja phwrng xây dirng cci bàn dt tieu chi do thj loai III, LTBND thj 
xä kInh d nghj UBND tinh quan tam chi do thành 4p BGD cd'p tinh, thông qua 
D an xay c4rng thf xa Quáng Ti'j dçit do ilij logi III...) và tp trung uu tien các 
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ngun 1irc, trong do chü tr9ng b trI ngun ngân sách giàp dja phucing dãu tii ha 
tng do thj sóm dat  dO thj ba1  III. 

E. V quãn 1 di tIch Quic gia dc bit Thành Ci Quãng Trj 
KInh d nghj UBND tinh xem xét, giao thj xã quãn 1 dê dam bâo k& ni 

dng b các di tIch ljch sir, danh thng trên dja bàn, dam bão nâng cao hiu qua 
quãn 1 và gop phn thñc d.y phát trin thirong rnai djch v du !jch. 

F. D xutUBND tinh chi do giãi quyt dñt diem mt so dir an du9c 
gtao dat thiyc hiçn khong hiçu qua 

1. Vé dy an Trung tam du Ijch Hoài Nim 
Thrc hin chi dao  cOa UBND tinh, LJBND thj xà dä nhiu Ian to chirc gp 

m.t, dM thoai v9i doanh nghip d cüng tháo ger khó khãn, tim phixong an d.y 
nhanh tin d thirc hin dir an, nhm s&m dua vâo hoat dng. Tuy nhiên, Cong ty 
C phn Du ljch vâ xOc tin du tu không trin khai thrc hin dir an nhu cam k&. 

Ti phiên hçp gn tht ngày 12/12/2019 giii'a UBND thj xà và Cong ty Co 
phn Du Ijch và xOc tin ditu tu, UBND thj xã dä tip tiic dOn dôc Cong ty triên 
khai d an; Cong ty tip tic xin diu chinh ni dung dir an (xay dmg Ta hQp 
Khách sgn tiêu chuá'n 3 sao, quy mó 7 tcng và Trung tam Thu'ong mgi) và gia han 
tin d trin khai (khài cong trong Quj 11/2 020 pa hoàn thânh trong Qu JV/2020). 
VI vy, kInh d nghj UBNI) tinh chi dao  thu hi dt nu Cong ty không trin khai 
dOng tin d Va ni dung cam kk 

2. V dtj an Khu du ljch La Vang - Resort (tai Phu&ng 1). 
D giãi quyt nh0ng kin nghj, d xuât cüa UBND thj xã Quáng Trj, UBND 

tinh dã có van bàn s 23 26/UBND-TN ngày 01/6/2017, trong do giao cho So Tài 
nguyen - Môi truOng trInh IJBND tinh bin pháp giãi quyêt nêu Cong ty khOng 
trin khai thirc hin dir an. Dn nay, COng ty vn chi.ra CO phtxGng an nâo dê tiêp 
t11c trin khai thirc hin. VI 4y, kInh d nghj UBND tinh chi dao  thu hi dir an do 
Cong t9 không trin khai dOng tin d và ni dung cam kt. 

3. Vé tip tyc giao dat rung cho nhan dan san xut 
Ti Quyt djnh s 1 494/QD-UBND ngày 13/7/2018 cña UBND tinh Quãng 

Trj, CO chuyên di 81,2 ha dat thng phOng h It xung yêu sang rimg san xuât cho 
thj xà quán 19, scr dung tai  Tiêu khu 844 và Tiêu khu 846. Tuy nhiên, din tIch nay 
dä bi các h dan thOn Trim (Triu Thucxng - Triu Phong) trng xârn canh tr nãm 
2006 (trirOc khi Ban Quãn 19 thng phOng h thành lip); Dé dam bâo giãi quyt bic 
xOc cia nhân dan, kInh d nghj UBND tinh xem xét giao them 150-200 ha dat sach 
('dat rz'ng phOng hç$ It xung yê'u chuyan sang rirng kinh té) d giao cho nhân dan ( 

xã Hãi Lê san xut, sau do së thirc hiên thO tVc  cp GCNQSD dt cho cac h dan 
thôn Trm si:r dung theo quy djnh. 

4. Vê thu hôi dt các don v sü dyng lang phi, khOng hiu qua 
UBND tinh d có van bàn 2326/UBND-TN ngày 0 1/6/2017, ye vic sà diing 

dt cOa các dan vj trên dja ba thj xA Quáng Trj ('kern theo). Qua trInh thirc hiên, 
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UBND thj xã dã tIch cijc pMi hop các ngành tháo gO', tuy nhiên con nhiu vi.ràng 
mac, vi vay, kInh d nghi UBND tinh chi do các ca quan lien quan phi hçip, ho 
trçl thj xa d thi.rc hin t& iii dung nay. 

5. V dtj an Khu vyc phát triên do till Bc Thãnh Cô: Co báo cáo d xut 
ci th riêng. 

Trên day là rnt s ni dung UBND thi xã d xu.t, trinh UBND tinh, các S&, 
ngành xem xét, quan tam giiip dO' thi xa gop phn thirc hin thành cong k hoach 

phát trin KT-XH giai do?n 202 1-2025 và tang cung ngun 1irc xây dirng thj xã 
dat ca bàn các tiêu chI dO thi loai III vào nãm 2025. 

Trân tr9ng cam on! 

Noi nhân: 
- UBND tinh;l 
- Van phàng UBND tinh; 
- Các sâ, ngành lien quan; 
- Thxäng trt.rc Thj Ciy; 
- Thu&ng truc HDND th xä; 
- Chi tich,  PCT UBND Uij xã; 
- Các ca quan, dan vj lien quan; 
- Van phông HDND-UBND; 

TM. UY BAN NHAN DAN 

- Ltru: VT, LI. ' . n Ngçc Lam 
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PHTJ LVC CAC CONG VIC TH1C HIEN  THEO 
CAC THÔNG BAO COA UBND TINU 

I. Nhüng ni dung dã th'c hin 
1. Vê du an nâng cap he thng &rng giao thông do thj thj xã Quáng Tr: 

UBND thi xâ dâ 1p va trInh chü tnrang du ti.x và duçic HDND tinh Quãng Trj phê 
duyt chü tnrang dâu tis dr an t?i Nghj quyt so 440/NQ-HDND ngây 27/10/20 16 
v&i tong mirc dâu tu gôm 120 t' dOng (trong do vOn ho trçl ca Tinh là 30 tj dOng, 
cOn iqi ngán sOch dja phu'ong), thi gian thirc hin tir nãm 2017 dn nàm 2020: 
Den nay, tinh dA bô trI dixçc 19/30 t' ding theo Nghj quyt cia HDND tinh. Thj 
xa dang triên khai thi cong các hang miic con 1i, dr kiên co ban hoãn thành các 
hang mic trong nãm 2021. 

2. H trç vn d du tl.r h t.ng Cirn cong nghip Hãi L: Tinh dã b trI di 
von 15 t dông cho cong trInh: Di.rng vào trung tam Ciim cOng nghip Hâi L. 
Tuy nhiên, vic sir dicing nguOn von sir nghip môi tn.r&ng d t1c hin dir an: Xir 
1 nithc thai cuc bô vn chixa thrc hiên. 

3. V thrc hin các quy hoach do thj: UBND thj xã dã xây di.rng hoàn thành 
phé duyt Quy hoach  phãn khu chirc nãng Phi.thng An DOn, Quy hoach dO thi mri 
Vö Thj Sáu, Quy hoach khu dO thj Bàc Nguyn Trãi. Hin nay dang chi do xây 
dirng D an san phâm du ljch thj x. 

4. V du tu ca s& 4t chit trix&ng hQc: TJBND tinh phê duyt chü trLrcrng 
du tis .và bO trI van, UBND thj xã dâ trin khai thi cong ti.r tháng 05/2017 và dn 
nay ââ hoàn thành dôi v&i các cong trInh: Tnrng THPT L1  Tir Tr9ng thj x. 
Quâng Tn, hang m1c: Nba hiu b, thixc hành b môn; Trunig THCS Li.rang Th 
Vinh, htng miic nâng cap m& rng tang 2 nhà hiu b, nhà h9c chirc näng; Tnrtmg 
MN Thành Ct, hang m1ic Nba h9c tp kt hcip Khu hiu b; Tru&ng MN Hoa 
Phi.rçing, hang  rnic: Nhà da näng kt hgp khu hiu b; Tri.rng Tiu h9c Kim dông, 
hng miic Nhà 8 phông h9c. Hin dang tiêp tic tniên khai thi cong các hang mc 
con lai (Trung MN Hoa Mai). Tong mirc du tu 22,3 t dông, trong do: Ngân sách 
tinh h tr?:  16,9 t' dOng. 

5. Tje tuc trin khai dâu tu du&ng cru ho, ciru nan  An Don - Thung 
Phurc: 

UBND tinh dâ thng nht chi trwxng két thOc di,r an và 1p dir an mi là 
du&ng ni tr cu Thach Han dn trung tam phithng An Don thj xâ Quãng Tn; 
HDND tinh dã chp thun chü trucrng dâu tu dir an Dir&ng nôi tili câu Thich Han 
den trung tarn Phi.thng An DOn, thi xâ Quâng Trj vi tOng mirc dâu tu 80 t', thai 
gian thirc hin 2018-2022. Hin nay, S NN&PTNT dang tniên khai thi cOng cong 
trInh. 

6. Vê nâng cap các tuyCn dung thuc tinh quán 1 
S Giao thông Vn tài dã t chirc thi cOng hoãn thành cong trInh sira chra 

mt duOng Nguyn Trãi, thj xa Quâng Trj dài 1 ,255krn, tOng mirc dâu tu 2,3 dOng 
(nàm 2016); hoàn thành cOng trInh cOng trInh bO sung rnh thoát nuOc d9c phãi 
tuyn vâ gia Co lé hai ben dthng doin Km0+00-Km1+090 - Quc h 49C, két hçrp 
mi rng nOt giao QuOc ! 1A - Hai Ba Trung (nárn 2017,); thi cOng hoàn thành 
cOng trInh scra chia nâng cap duing Trân Hung Dao  và dua vâo si.r dyng ('nám 
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2017); thi cong hoàn thành cong trmnh si'ra chra nâng cp duông L Thai TO ('nàm 
2019,). Câu qua kênh Narn Thach Han cüa duOng Nguyn Trãi (dang thi công); 
Näm 2020 bô trI 3 t dê nâng cap dt.rOng Nguyn Trãi và Trân Binh Tr9ng. 

7. Dã ho trçi kinh phi dê nâng cp irit s ciim den tin hiu giao thông: 
UBND thj xA trinh và drçyc UBND tinh quyêt djnh bô trI 250 triu dông, dã thi cong 
sira chira hoàn thành và dia vào sO diing trong närn 2016. 

8. Vé quy hoach bài do xe ô to phiic vii du ljch Thành C& UBND thi xâ dã 
hoàn thành xác djnh vj trI bãi dO xe du ljch. Hiên dang lay )2 kin các sO ngành lien 
quan. 

9. Vé giái kiên nghj cüa ông Nguyn Thanh Thai trü ti 188, Trãn Hung 
Do, th xã Quàng Tn: UBND thj xâ dã báo cáo UBND tinh ti báo cáo 275/BC-
UBND, ngày 25/12/20 19. 

A • A A - • A A A • A 10. Ve hing mtic kenh tieu Nhu' Lç, xa Hai Lç: Cong tninh Kenh tieu Nhu 
Lé, xã Hái L, thj xã Quáng Trj thuôc dir an H thông tuOi tiêu phic vui san xut 
nông nghip tinh Quãng Tr, duc UBND tinh phê duyt dir an dâu tu ti Quyêt 
dinE s 6391QD-UBND ngày 31/3/2016.Hiên nay, UBND thj xã dang triên khai. 

11. ye din tich dat dê nghj Cong ty TNT{H MTV Lam nghip Triu Hãi 
bàn giao phiic vui xây d1rng nông thôn mOi: UBND tinh dã có chü tri.rang giao... ha 
dt rOng cüa Cong ty TNF{H MTV Lam nghip Triu Hái cho thj xã quãn 1'. 
UBND thi xa dã xây dirng phuting an, tInh SO TNMT thâm djnh, báo cáo UBND 
tinh xem xét. 

12. V xãy dyng cong trInh kè chOng st 10 bô song Thich Han, on 
thung luu can Thch Han qua xa Haa Lç, phuong An Don: UBND tinE da 

A bo tn 14 ty de thirc hiçn.
- 

13. TinE dã quan tam h trçY thj xä tur nguôn TW ho trçy dê triên khai mt sO 
cong trInh trén dja bàn th xã theo dê xuãt cUa UBND thj xA: cong trInh TruOng 
THPT Nguyn Hue, lát via he Quãng truOng Giãi phóng. 

II. Nhüng nui dung chua thyc hin duçic 
1. Lien quan dtj an thoát nu'ó'c vã xü' I nuóc thai th xa (ODA): Vic 

triM khai dir an giai doin 2: UBND thj xã dã dC xuât UBND tinE kiên nghj Tnung 
trong giOi thiu nguôn vn nuOc ngoài nhà tài trcl, bô trI vOn dé tniên khai dir an 
giai doan 2 dui an xây dirng và cãi to h thng thoát nuóc, xO 1 nuOc thai thj xa 

Quáng Trj (giai do?n 1 do thiu vn nên ct giám quy rnô, phân kS'  dâu tu.r), den 
nay vn chua tIm dirqc Nhà tài tr vn vay. 

2. V lioán cIi, thu hi dat, tru sO' CáC co quan không CO uhu can s0 diing 
Hin nay, UBND thj xa dang chi dto lam vic vOi Cong ty Luong thirc 

Quáng Trj (Khu dt vOng kho tii Phung 3) vâ HTX Vn tái dtrO'ng. song (Khu dt 
xây dirng tnl sO lam vic tui dLthng Quang Trung, Phuthng 2) dé thông nhât hoàn 
thin phi.rong an bi thtrOng, h tro dê có so sO báo cáo UBND tinh xem xét thu 
hôi dAt. Tuy nhiCn, do chua thng nhât phu.rang an bôi thuxO'ng, h trçi, nên UBND 
thi xâ dang tiêp tuc chi do co quan chuyên mOn tiêp tlic lam vic, trad dôi thông 
nhAt, thuyen phiic các don vj lien quan dOng ' dê hoàn thin phuong an trInh 
UBND thinh xem xét, quyêt djnh sOm. 
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3. V di an Trung tam du llch Hoãi nim chin trtrông xua v dng di 
Hin nay, UBND tinh d dng cho Cong ty tiêp tiic triên khai theo cam 

kêt. UBND thj xã dâ có kiên nghj tui báo cáo nay. 
4. Ye cong trInh Nhà thi du da nng thj xä: Do giai do?n 2016-2020, 

ngân sách thj xâ rat khó khãn, mat khac UBND thj xâ dâ có báo cáo UBND tinh, 
Sà KHDT; tuy nhiên do ngun vn cüa tinh vn chua bé trI duqc nén chiia thçrc 
hiên. UBND th xâ da có kin nghj t?i báo cáo nay. 
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CAC CHi TIEU KTXH, QPAN GIAI DOALN 2020-2025 

i. Tong mirc ban lé hang hOa va doanh thu ngành djch vii, du ljch tang 17 - 
19%/näm. 

2. Giá trj san xut ngành Cong nghip - Xây drng tang 9 - 10%/nãm, trong 
do: Cong nghip tang 10 - I 1%/nãm. 

3. Giá trj san xuât Nông - Lam - Thüy san tang 4-5%/näm. 
4. Thu nhp bmnh quân du ngu?ii dn näm 2025 tang 1,4 - 1,5 lan so vó 

nàm 2020 (85 - 90 triu dong). 
5. Thu ngân sách Nhà ni.r&c trên dja bàn giai doan  2021 - 2025 khoãng 550 - 

560 t' dông, thng 8 - 9%/näm, trong do thu tir thu, phi, 1 phi tr 300 - 310 t' 
dông, tang 10 - 11 %Inärn. 

6. Tong von du tr phát trin toàn xä hi giai doan  2021 - 2025 khoãng 
3.200 t dông, tang gap 2 lan so vOl giai don 2016 - 2020; trong do: von xây dirng 
cci bàn tü nguôn ngãn sách phân cap thj xã quãn 12 khoâng 550 - 600 t' dông. 

7. So doanh nghip thành 1p m&i hang nàm tü 10 - 15 don vi;  giài quyêt 
vic lam mOi cho 350 - 400 lao dng, trong do: xuât khu lao dng 70 ngthi/nàm. 
Dn näm 2025, t 1 lao dng qua dào tao dat tr 80-85%. 

8. H nghèo giãm tr 12 - 15 h/näm. 
9. T' l bao phü bào him y t dat  100%. 
10. T' 1 huy dng vào ni-ia tré dat  70 75%, mu giáo: trén 98%. TruOc 

nam 2023 thl xã dat  chun ph cp giáo dic bac  trung h9c. 
11. T' 1 ng.thi dan phung 1, 2, 3 sü diing nu&c sach dat 100%. T' 1 

nguäi dan phi.ring An Don, xã Hái L sü diing nuOc hçip 4 sinh dat 100%. 
12. T5' l h thu gom rác thai & các phi.r&ng, xâ dat  100%. 
13. S6 h dan du nôi mOi vào h thông xr I rnrOc thai den närn 2025 dat 

trên600h. 
14. Den nãm 2025, có It nhât 2 ph.thng dat  chuân van minh do thj. 
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